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DE PILATES



Os sistemas de gestão, ou ERP’s, são fundamentais para a sustentabilidade 
dos negócios a médio e longo prazo, em um mercado cada dia mais compe-
titivo.

Olá!
Você sabia que grande parte das pequenas empresas brasileiras começa 
como um negócio informal, muitas vezes do trabalho de uma pessoa que, 
através de empenho e seriedade, consegue expandir seus horizontes e 
ganhar confiabilidade esse mercado tão competitivo.

REPENSE
sua forma

de fazer
GESTÃO



PERDA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES

FALTA DE VISÃO CONSOLIDADA DA EMPRESA,  LIMITANDO 
O CRESCIMENTO

PERDA DE INSUMOS POR DEFICIÊNCIA NO CONTROLE
MULTAS POR DESORGANIZAÇÃO

Pesquisas apontam que as maiores queixas relatadas por 
diretores de micro, pequenas e médias empresas estão 
diretamente ligadas aos seguintes fatores:

Bem, se sua empresa tem estes tipos de dificuldade, é 
um sinal de que seus mecanismos administrativos estão 
se tornando obsoletos, o que reduz drasticamente o 
potencial competitivo de sua empresa em relação aos 
demais inseridos em seu mercado.

AS MAIORES
dificuldades
do empresário



PROFISSIONALIZAÇÃO 
DA EMPRESA

VANTAGEM 
COMPETITIVA

Vimos até aqui como geralmente surgem as 
pequenas empresas no Brasil e quais as maio-

res adversidades encontradas pelos empre-
sários diante do mercado. A seguir, veja algu-
mas razões pelas quais você deve adotar um 

sistema de gestão para o seu estúdio.

É importante frisar que os sistemas de gestão não 
resolvem todos os problemas dos estúdios de 
forma automática. Eles devem, necessariamente, 
ser acompanhados de uma mudança cultural e da 
adoção das melhores práticas do mercado, bem 
como da busca pelo conhecimento básico dos 
conceitos de gestão que são inerentes ao negócio. 

Um dos principais motivos para estúdios adotarem 
um sistema de gestão sem dúvida é o de manter 
sua vantagem competitiva. Para isso, é necessário 
modernizar, deixar de lado processos manuais que 
reduzem a produtividade e aumentam os riscos de 
erro além  de adotar uma cultura baseada na alta 
performance.

RAZÕES
para ADOTAR
um sistema
de GESTÃO



VELOCIDADE NA
INFORMAÇÃO

INTEGRAÇÃO ENTRE
AS ÁREAS DA EMPRESA

MAIOR
CONTROLE

A falta de velocidade de informação e a falta de 
dados confiáveis na retaguarda podem engessar 
os negócios, impossibilitando o crescimento. 
Geralmente os estúdios crescem a partir da 
demanda dos clientes e eles precisam estar pre-
paradas para atendê-los sem atrasos, reduzindo 
os riscos de seu negócio.

Os sistemas de gestão centralizam as informações 
de todos os processos, dos diferentes departa-
mentos, e até mesmo das diferentes filiais, em um 
único banco de dados, permitindo com que o 
gestor visualize os resultados consolidados e 
individuais.

Por centralizar as informações em um único siste-
ma, é possível manter o controle dos clientes, 
receitas e despesas com mais segurança e impri-
mir maior agilidade na coordenação de empresa.

AUMENTO DO POTENCIAL
OPERACIONAL

Um outro grande motivo para implantar um siste-
ma de gestão é eliminação dos custos da mão de 
obra operacional gasta ao digitar a mesma infor-
mação em dois ou mais lugares e do retrabalho 
devido a erros causados por falha humana ou 
atraso no acesso às informações. 



VISÃO GERAL
DO NEGÓCIO

Com a integração das informações, o gestor pode 
por exemplo, analisar os dados financeiros, possi-
bilitando que o mesmo tenha a percepção do 
desempenho geral da empresa, visualizando 
quanto o negócio contribuiu para as receitas e 
quanto consumiu dos recursos da empresa ou 
pode analisar os clientes que se desligaram do 
estúdio e realizar abordagens diferentes a fim de 
resgatar o cliente.



O SIMPPLE é um sistema voltado para a gestão estúdios de pilates, 
prático e fácil de usar, totalmente on-line permitindo seu acesso a 
qualquer hora e de onde você estiver!

Agora que você já sabe o que é e como funciona um bom sistema 
de gestão e principalmente quais os benefícios em adotar um, 
gostaríamos de lhe apresentar o nosso sistema.CONHEÇA

SOLUÇÃO
a nossa



PRINCIPAIS

Via internet (100% WEB)

Segurança das informações da empresaCARACTE-
RÍSTICAS

Compatível com os principais navegadores de 
internet existentes

Acessível através de computadores pessoais, 
tablets e phablets

Back-ups automatizados

Múltiplos usuários

Baixo investimento

Fácil utilização, através de interfaces simples 
e intuitivas



O sistema de gestão para estúdios de pilates 
SIMPPLE é dividido em módulos, a fim de facilitar 
a utilização do usuário e localização das funcio-
nalidades. 

MÓDULO 
OPERACIONAL
O Módulo Operacional consiste em apresentar ao 
usuário as funcionalidades voltadas ao funciona-
mento geral do estúdio, direcionando principal-
mente às atividades fins, como os cadastros de 
alunos, instrutores e professores, planos de mensali-
dades e de aulas, assim como o agendamento e 
acompanhamento de tais atividades.

MÓDULO 
FINANCEIRO
Este módulo foi desenvolvido para permitir ao 
usuário que realize toda a gestão financeira do seu 
estúdio em um úncio local. Dessa forma é possível 
analisar as contas a pagar, recebimentos, o fluxo de 
caixa diário, mensal ou anual.

FUNCIONA-
LIDADES

O sistema de gestão para estúdios de pilates SIMPPLE 
é dividido em módulos, a fim de facilitar a utilização 
do usuário e localização das funcionalidades.



MÓDULO DE
CONFIGURAÇÕES
Através das funcionalidades deste módulo, o usuário 
pode realizar o cadastro da sua empresa no SIMPPLE, 
assim como gerenciar o cadastro do seu usuário. O 
módulo ainda conta com a personalização dos 
usuários, permitindo a  definição dos níveis de acesso 
que cada usuário deverá possuir.

MÓDULO DE
AJUDA (EXTRA)
O SIMPPLE conta ainda com um módulo extra, des-
envolvido para auxiliar o usuário no desempenho de 
suas atividades iniciais do sistema, lhe orientando 
sobre quais cadastros realizar, o que cada funcionali-
dade pode lhe oferecer, tudo isso de maneira sim-
ples, prática e rápida.



SIMPPLE

www.simpple.com.br  |  facebook.com/simpple


